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Jihočeské neziskovky se také nedají...
Před několika lety, když jsme zakládali Asociaci 

nestátních neziskových organizací Jihočeského kra-
je, jsme měli velké plány a vize, ale z nich se nám 
podařilo splnit jen některé. Bývalý předseda Zde-
něk Krejsa z Prachatic sám řídil několik organizací 
a spolků, prostě měl tolik aktivit, že neměl čas ne-
jen komunikace mezi představiteli Asociace ani na 
jednotlivé zájemce o členství. Musíme si přiznat, že 
se nic pořádně nedotáhlo. Zůstalo pouze u krásných 
myšlenek. Ale to není chyba pouze jedince, ale celé-
ho výboru, který se nedokázal domluvit. 

Tohle období nezralých malin konečně skončilo. Ke 
konci listopadu 2014 se sešla valná hromada Asocia-
ce a změlila nejen své vedení, ale i kontaktní místo, 
zvolila si tajemníka a  dál se pracuje na uskutečnění 
původních vizí Asociace. Dnes už máme za sebou 
první seminář, zahájili jsme restart Asociace, máme 
podporu i Asociace NNO České republiky. Účastnili 
jsme se IX. všeodborové konference NNO České re-
publiky.... Začínáme odznovu.

Předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

KDO JSME?
Asociace nestátních neziskových or-

ganizací Jihočeského kraje je dobro-
volným a nezávislým všeoborovým zá-
jmovým sdružením právnických, osob 
zaměřujícím se všeobecně na rozvoj ne-
ziskového sektoru na území Jihočeského 
kraje. 

Napomáhá v okruhu své působnos-
ti k rozvoji občanské společnosti při 
jednání s orgány státní správy i míst-
ní samosprávy, legislativními orgány, 
představiteli politických stran i zástupci 
podnikatelského sektoru.

Asociace byla založena v únoru 2010 
jako výsledek dlouhého procesu posi-
lování spolupráce neziskového sekto-
ru, započatého počátkem 90. let. 

K zakládajícím členům ANNO JČK 
patří zřizovatelé a provozovatelé jiho-
českých Informačních center pro mládež 
- CPDM o.p.s. Český Krumlov, KreBul 
Volary o.s., ICM Tábor o.s. a dále Galé-
nův nadační fond - Jižní Čechy s Hnu-
tím Březového lístku, ICOS o.p.s. Český 
Krumlov a Centrum pro zdravotně po-
stižené Jihočeského kraje o.p.s. České 
Budějovice.  

Jihočeská Asociace je také členem 
Asociace nestátních neziskových orga-
nizací v České republice. 

PROČ JSME
Nestátní neziskové organizace vý-

znamnou měrou přispívají k řešení mno-
ha problémů v oblastech sociální pro-
blematiky, zdravotní péče, vzdělávání, 
ochrany životního prostředí, péče o pa-
mátky či volného času dětí a mládeže.

ANNO JČK je všeoborovým partne-
rem Regionálního akčního plánu realiza-
ce Strategie regionálního rozvoje České 
republiky 2014-2020.Seminář pořádaný loni v listopadu v Českých Budějovicích.

LEDEN 2015
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CO DĚLÁME 
Sdružujeme, prosazujeme a obhajuje-

me společné zájmy a potřeby neziskové-
ho sektoru v Jihočeském kraji. 

Snažíme se vytvářet prostor pro ko-
munikaci a partnerství všech nestátních 
neziskových organizací s ostatními spo-
lečenskými subjekty. Dále pak pomáhá-
me svým členům i dalším NNO imple-
mentovat možnosti a příležitosti politik 
Evropské unie na místní a regionální 
úrovni.

* Koordinujeme společné zájmy ne-
ziskových organizací v oblasti finanční, 
legislativní i informační.

* Organizujeme a podporujeme vzdě-
lávání pracovníků v neziskových orga-
nizacích prostřednictvím společných se-
minářů, kurzů, besed, konferencí...

* Propagujeme neziskové aktivity 
a společně se prezentujeme před odbor-
nou a laickou veřejnosti, médii a pod-
nikatelským sektorem prostřednictvím 
prezentací, výstav, kampaní...

* Poskytujeme informační a poraden-
ský servis v oblasti finančních zdrojů, 
práva, účetnictví, daní a managementu 
pro nestátní neziskové organizace půso-
bící v Jihočeském  kraji prostřednictvím 
webstránek a publikační činnosti.

* Vytváříme a spravujeme aktuální 
všeoborovou databázi neziskových orga-
nizací Jihočeského kraje.

* Zajišťujeme odbornou činnost 
v rámci pracovních skupin Asociace 
a koordinujeme jejich aktivity.

* Zastupujeme zájmy a lobování vůči 
veřejné správě,  připomínkujeme zákony, 
pracujeme v poradních komisích orgánů 
veřejné správy, prosazujeme zájmy vůči 
firmám, zahraničním institucím, parla-
mentu, médiím a jiným NNO... Snažíme 
se poskytovat informace formou vzdělá-
vání, školení a odborné pomoci.

A KONKRÉTNĚ 

Budou nestátní neziskové organizace osvoboze-
ny od poplatků ve věcech veřejného rejstříku

Tajemník ANNO JČK
Václav Pavlík

V pondělí 29. prosince 2014 byl ve Sbírce listin 
ČR vyhlášen netrpělivě očekávaný zákon, novelizu-
je zákon o soudních poplatcích. Zákon č. 335/2014 
Sb. nabyl účinnosti hned dnem svého vyhlášení 
a platit bude do 30. června 2016.

Zákon o soudních poplatcích tak ve znění této 
své poslední novely v § 11 odst. 2 stanoví, že od 
soudního poplatku jsou ve věcech veřejného rejst-
říku osvobozeny mj. spolky, nadace, nadační fondy, 
ústavy i obecně prospěšné společnosti. Právnické 
osoby s touto právní formou proto až do poloviny 
příštího roku nemusí platit při podávání návrhů na 
zápis změn údajů ve svém veřejném rejstříku, stejně 
tak jako není nutné platit při návrhu na zápis nových 
právnických osob, pokud budou mít některou z těch-
to právních forem.

Osvobození od poplatku na základě právní formy 
mělo být nahrazeno osvobozením všech právnic-
kých osob se statusem veřejné prospěšnosti. S ohle-

dem na absenci příslušného zákona, který by získání statusu umožňoval, bylo od 
tohoto modelu dočasně upuštěno. Počítá se však s tím, že zákon o statusu veřejné 
prospěšnosti bude do poloviny příštího roku přijat a od poplatku pak budou osvobo-
zeny pouze organizace, které budou mít status veřejné prospěšnosti zapsaný v rejs-
tříku.

Jak založit sociální podnik, 
bezplatný kurz pro NNO poskytující sociální služby

Gabriela Kurková z P3

Logotyp jihočeské Asociace

SEMINÁŘE JSOU TAKÉ V TĚCHTO MÍSTECH A TERMÍNECH:
PRAHA 17.-18. ÚNORA, PRAHA 17. A 18. BŘEZNA, ČESKÉ BUDĚJO-

VICE 8. A 9. DUBNA A PRAHA 13.-14. DUBNA 2015.
Jsou určeny NNO, které poskytují sociální služby osobám s mentálním posti-

žením a s duševním onemocněním. Semináře budou rozděleny do 4 určených pro 
NNO, které poskytují sociální služby.

Obsah seminářů bude obsahovat tématické i praktické bloky, včetně aktivní 
účasti příkladu dobré praxe. Bude se jednat o intenzivní školení s individuálním 
přístupem. Účastníci budou obeznámeni s možnostmi, které jim sociální pod-
nikání nabízí, a setkají se se sociálním podnikatelem, který zaměstnává stejnou 
cílovou skupinu. Prakticky si popíšeme, co vše je třeba k sestavení a sesazení 
podnikatelského plánu pro sociální podnikání (poslání, cíle, jak pracovat s po-
jmem sociální podnik, SWOT analýza, rizika, marketingové nástroje, finance, 
bod zvratu, plánování, kontrola atd.). Lektoři budou pro účastníky „průvodci“ 
sestavováním plánů. Velký důraz bude kladen na individuální práci s každou se 
zúčastněných organizací.

Semináře pro NNO jsou poskytovány zdarma.
Pro zájemce kontaktní osoba: 
Gabriela Kurková, gabriela.kurkova@p-p-p.cz, 776 236 792

Společnost P3 pořádá dvoudenní kurzy Jak 
založit sociální podnik. Pokud uvažujete o so-
ciálním podnikání a chcete být připraveni na 
letošní výzvu na založení sociálního podniku, 
registrujte se již nyní. P3 – People, Planet, Pro-
fit, o.p.s. v rámci projektu „Sociálním podniká-
ním ke zvýšení profesionality a transparentnos-
ti neziskových organizací“, který je financován 
fondem NNO, bude od února 2015 pořádat osm 
dvoudenních seminářů s následným individuál-
ním poradenstvím pro NNO, které zaměstnáva-
jí skupiny a chtějí začít podnikat.
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Fotozastavení na jihočeském semináři... 27. 11. 2014
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ZASEDÁNÍ REGIONÁLNÍ 
STÁLÉ KONFERENCE 

PRO ÚZEMÍ 
JIHOČESKÉHO KRAJE

Regionální stálá konference /RSK/ je 
dobrovolné regionální uskupení územ-
ních partnerů v oblasti místního a regio-
nálního rozvoje založené a řízené v sou-
ladu s evropským kodexem chování pro 
partnerskou spolupráci v rámci Evrop-
ských strukturálních a investičních fon-
dů (ESI fondů)  vydaný formou nařízení 
Komise v přenesené pravomoci (EU) 
č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014. RSK 
pro území Jihočeského kraje je složena 
z delegovaných zástupců regionálních, 
místních, městských a jiných orgánů ve-
řejné správy, hospodářských a sociálních 
partnerů a subjektů zastupujících občan-
skou společnost. 

Zástupcem nestátních neziskových or-
ganizací v RSK je jmenovaný člen Aso-
ciace NNO Jihočeského kraje.

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ 
V NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍCH

Vzdělávací cyklus Efektivní samos-
tudium a další vzdělávání pracovníků 
NNO v zájmu zvyšování jejich kompe-
tencí celkem tři celodenní semináře za 
podpory Asociace NNO v České repub-
lice a ve spolupráci s Jihočeským kraje

SPOLEČNÁ PREZENTACE
PŘED ODBORNOU I LAICKOU

 VEŘEJNOSTI, MÉDII 
A PODNIKATELSKÝM 

SEKTOREM 
* 30 dní pro neziskový sektor
výstava a prezentace NNO, členů Aso-

ciace nestátních neziskových organizací 
Jihočeského kraje 

* Vzdělání a řemeslo 2015
21. ročník prezentace školství všech 

úrovní, výstaviště České Budějovice, 21. 
až 23. října 2015, sekce děti a mládež 

* Regionální přehlídky a prezentace 
dětských mládežnických a ve prospěch 

dětí a mládeže působících organizací - 
květen 2015, Českobudějovicko, Tábor-
sko, sekce děti a mládež 

INFORMAČNÍ A PO-
RADENSKÝ SERVIS 

PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ
ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ 
V JIHOČESKÉM KRAJI 

* informační zpravodaj ANNO Jiho-
českého kraje, měsíčník 

* spravování a aktualizace webových 
stránek www.annojck.cz a blogu http://
annojihoceskykraj.blog.cz

CO LETOS PŘIPRAVUJEME
ODBORNÁ ČINNOST 

V RÁMCI 
PRACOVNÍCH SKUPIN 

ASOCIACE 
sekce - pracovní skupiny
Asociace NNO Jihočeského kraje 
* sociální věci a zdravotnictví 
* děti a mládež 
* kultura, umění a památky 
* ekologie, životní prostředí  
*  tělovýchova a sport 

Fotozastavení na IX. konferenci... 1. a 2. 12. 2014
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Nové publikace: 
* Legislativa 
* Účetnictví 
* Daně
Dovolujeme si vás touto cestou 

upozornit i na publikace, které zpra-
covala a vydala Asociace NNO Jiho-
moravského kraje – aktuálně jsou 
publikace ke stažení na webových 
stránkách Asociace NNO Jihomorav-
ského kraje

Dopady nové legislativy na NNO 
v praxi - http://annojmk.cz/sites/all/fi-
les/annojmk-sbornik2014-1.pdf

Základní pojmy účetnictví nezisko-
vých organizací - http://annojmk.cz/
sites/all/files/pravni-poradenstvi/an-
nojmk-zakladni-pojmy-ucetnictvi-n-
no-2014.pdf

NNO a daňová problematika - http://
www.annojmk.cz/sites/all/files/dano-
ve-poradenstvi/NNO-a-danova-pro-
blematika-web.pdf.           Jiří Řeháček

Publikace, které jsme vydali v jižních Čechách

MMR podpoří 
obnovu venkova 

dalšími 80 miliony
PRAHA – Ministerstvo pro místní 

rozvoj (MMR) podpoří obnovu malých 
venkovských obcí 80 miliony korun. Žá-
dosti o dotace mohou malé obce do 3000 
obyvatel či jejich svazky podávat do 16. 
února 2015, informoval úřad. MMR bude 
podporovat také zapojení dětí a mládeže 
do života v obci.

Dotace získají obce i na další akce 
zaměřené na obnovu a údržbu venkov-
ské zástavby a občanské vybavenosti, 
úpravu veřejných prostranství či obnovu 
a zřizování veřejné zeleně. Podmínky 
jsou na webu MMR.          Václav Pavlík

V jižních Čechách máme drobné vy-
davatele, kteří nezapomínají na osvě-
tu a metodickou pomoc nejen dětem 
a mládeži, ale i dospělým a lidem roz-
různěného zaměření. Po mnoho let se 
tady vydávají za malé peníze publikace 
nejen elektronické, ale papírové... In-
formace lze získat v našich ICM v Tá-
boře, Prachaticích, Českém Krumlově, 
Českých Budějovicích i v Jindřichově 
Hradci.     -Riki-
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Začala soutěž dětských a mládežnických časopisů
JIŽNÍ ČECHY – V pátek 23. ledna bylo vyhlášené 

krajské kolo celorepublikové soutěže školních časo-
pisů a novin. Jde o časopisy a noviny vydávané žáky 
základních a středních škol, oddílové a webové časo-
pisy a noviny dětí a mládeže. Uzávěrka je v úterý 10. 
března.

C e l o r e -
p u b l i k o v á 
soutěž škol-
ních novin 
a časopisů je 
zařazena do 

oficiálních soutěží Talent centra Minis-
terstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Je soutěží postupovou, otevřenou pro 
všechny, kteří vydávají časopisy nebo 
noviny v tištěné nebo elektronické podo-
bě pro své spolužáky, kamarády. Ať už 
v podobě školních periodik nebo klubo-
vých či oddílových.

Pro účast v celorepublikové části sou-
těže je potřeba úspěšně projít krajským 
kolem. Pod taktovkou Informačních cen-
ter pro mládež v Jihočeském kraji a Aso-
ciace NNO Jihočeského kraje se v roce 
2015 uskuteční krajské kolo soutěže už 
popáté.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
Časopisy a noviny vydávané žáky zá-

kladních škol – I. stupeň (tvořené pouze 
žáky I. stupně).

Časopisy a noviny vydávané žáky zá-
kladních škol – I. a II. stupeň (tvořené 
společně žáky I. a II. stupně).

Časopisy a noviny vydávané žáky zá-
kladních škol – II. stupeň (tvořené tvoře-
né pouze žáky II. stupně).

Časopisy a noviny vydávané studenty 
středních škol.

Oddílové časopisy.
Webové časopisy a noviny (funkční 

redakční systémy – nejedná se o pouhé 
vystavení pdf časopisu).

Cena Františka Saleského za: obsah – 
hodnocení autorského podílů a obsahové 
kvality titulku – hodnocení titulky ča-
sopisu grafiku – hodnocení grafického 
zpracování časopisu

Cena partnerů 5. ročníku jihočeského 
krajského kola 9. ročníku celorepubliko-
vé soutěže školních časopisů a novin.

KRITERIA HODNOCENÍ
Obsah časopisu – originalita obsahu, 

tematická pestrost, aktuálnost ve vztahu 
k místu, kde časopis vychází, prostor pro 
názory žáků, studentů a pedagogů

Grafika časopisu – originalita gra-
fického zpracování, původní fotografie, 
kresby, autorské fotografie, jednotný 
formát písma a grafického projevu

Z Jihočeského krajského kola soutěže 

školních novin a časopisů do celostátní-
ho kola postupují maximálně dva časopi-
sy z každé kategorie a maximálně jeden 
časopis z kategorií obsah, grafika, titulní 
strana. Pro účast v soutěži stačí vyplnit 
přihlášku do příslušného krajského kola 
a zaslat na adresu organizátora.

ORGANIZACE SOUTĚŽE
 registrace – vyplnit elektronickou 

formu přihlášky: http://goo.gl/forms/
2DYBfQqcyN

 10. března 2015 uzávěrka přihlá-
šek krajského kola soutěže – vytištěnou 
přihlášku a alespoň 2 čísla z roku 2014-
2015 zašlete na adresu Informační cen-
trum pro mládež Tábor, Farského 887, 
390 02 Tábor

kontaktní osoba Václav Pavlík, tel.: 381 
252 416, 607 036 121, e-mail: pavlik@
icmtabor.cz,

 28. dubna 2015. vyhlášení výsled-
ků 5. ročníku Jihočeského krajského 
kola soutěže školních novin a časopisů. 
Vernisáž putovní minivýstavy Můj malý 
časopis.

 do 30. dubna 2015. vyhlášení „celo-
republikového předkola“ – pro ty časopi-
sy, které promeškaly krajské kolo.

Celostátní setkání finalistů a vyhlášení 
výsledků soutěže se uskuteční na Střed-
ní škole polytechnické v Brně – v úterý 
1. prosince 2015 pro zástupce redakcí ze 
základních škol a ve středu 2. prosince 
2015 pro zástupce ze středních škol.

Václav Pavlík
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PŘEDSTAVUJEME

Centrum pro pomoc dětem 
a mládeži, o.p.s. (CPDM, o.p.s.), 
člen ANNO JČK  bylo založeno 
v Českém Krumlově na počátku 
roku 1997.
 
Více na http://www.cpdm.cz
Ředitelem je Vlastimil Kopeček
Předsedkyní správní rady 
Adéla Kamenská
Hlavní činnosti CPDM, o.p.s. jsou:
* aktivity v oblasti primární a sekun-

dární prevence společensky patologic-
kých jevů u dětí a mládeže

* informační a poradenské činnosti 
pro děti, mládež, pedagogickou, rodi-
čovskou a další veřejnost

* zajišťování školení, kurzů, před-
nášek, kulturně výchovných projektů 
a dalších aktivit souvisejících s pro-
blematikou a zájmovými oblastmi dětí 
a mládeže, včetně specifických aktivit 
„školského“ charakteru

* realizace aktivit, které cíleně pod-
porují vhodné trávení volného času dětí 
a mládeže, včetně rozvoje aktivit mezi-
národních

* podpora a pomoc sociálně znevý-
hodněným a zdravotně postiženým dě-
tem, mládeži a organizacím, které se 
touto problematikou zabývají

* podpora a pomoc rozvoji občanské-
ho sektoru v místě a širším regionu

 Důvody pro založení Centra pro 
pomoc dětem a mládeži, o.p.s. ve výše 
uvedené právní formě byly a jsou 
především tyto:

Zřídit a rozšiřovat nové aktivity 
a služby ve prospěch dětí a mládeže ve 
městě Český Krumlov a spádovém re-
gionu, které pro mládež a děti nebyly 
nebo nejsou ve městě k dispozici, za-
ložené na  principu  jejich „trvalé udr-
žitelnosti“

Zajišťovat projektovou činností fi-
nanční prostředky pro realizaci dlou-
hodobých i dílčích aktivit a služeb pro 
děti a mládež z externích  finančních 
zdrojů (mimo rozpočet města Český 
Krumlov). Dosahovat tak rozšiřování 
programových činností a služeb pro 
děti a mládež bez extrémních nároků 
na finanční prostředky z rozpočtu měs-
ta Český Krumlov

V areálu Špičák 114 Český Krumlov 
(budova bývalých jeslí a areálu zahra-
dy v majetku města) vytvářet podmín-
ky pro co největší soustředění služeb, 
poradenských a programových aktivit 
pro děti, mládež a rodinu na jednom 
dostupném místě

Na demokratickém a svobodném 
principu zapojit do rozhodování o pro-
gramových činnostech pro děti a mlá-
dež a způsobu jejich realizace co největ-
ší počet občanů města a dobrovolných 
spolupracovníků (jak dospělých, tak 
i mládeže a dětí) a podílet se tak na roz-
voji občanské společnosti

 KreBul vznikl 6. ledna 2014 v Pra-
chaticích kdy došlo k transformaci 
z občanského sdružení na obecně 
prospěšnou společnost. 

V současné době nabízí služby ve 
třech projektových pracovištích, mezi 
která patří Občanská poradna Pracha-
tice, Informační centrum pro mládež 
Prachatice a Dobrovolnické centrum 
Prachatice. Od roku 2013 spolupracuje 
se Spirálou – poradenství Květy Kadle-
cové.  Více na http:// www.oskrebul.cz

„Naší sna-
hou je poskyt-
nout vám co 
nejkvalitnější 
služby z růz-
ných oblastí 
lidského žití. 
Již od roku 
2009, kdy 
vznikla naše 
první projek-
tová pracovi-
ště, se na nás 
obrací mnoho 
klientů, řešících nejrůznější záležitosti. 
Pro to, abychom mohli své služby posky-
tovat co nejlépe, vznikla potřeba rekon-
strukce a rozšíření stávajících prostor, 
což se nám podařilo v závěru roku 2012 
a jak pevně věříme, pokračovat budeme 
i letos, a to úpravou okolí budovy. 

Obecně prospěšná společnost Kre-
Bul nabízí celou řadu aktivit, směřují-
cích do oblasti poradenství, vzdělávání 
(formálního i neformálního), volnoča-
sových aktivit apod. Věříme, že každý 
z vás si najde přesně tu aktivitu, která 
je pro vás nejpříhodnější. O tom, že jed-
notlivé projekty byly úspěšné, jasně ho-
voří i Váš zájem o nás, naší společnost 
a aktivity, které Vám přinášíme. Svědčí 
o tom také fakt, že k nám ročně zavítá 
stále větší množství lidí. Věříme, že v le-
tošním roce našimi aktivitami a služba-
mi přilákáme mnohé další. 

Věřte, že se i nadále budeme snažit 
připravovat pro Vás akce obdobného 
typu. Samozřejmě, že vše bude záležet 
také na štědrosti donátorů, které prů-
běžně oslovujeme. Všem, kteří nás již 
jakýmkoliv způsobem podpořili nebo 
se podpořit chystají, patří velké podě-
kování.“

Zdeněk Krejsa,
ředitel KreBulu

Jihočeské centrum pro zdravotně po-
stižené a seniory o.p.s. (dále jen JCZPS 
o.p.s.) je obecně prospěšnou společnos-
tí, která poskytuje na sedmi pracoviš-
tích po celém Jihočeském kraji regis-
trované sociální i doprovodné služby 
pro osoby se zdravotním postižením, 
seniory a jejich rodiny.

Pracoviště Jihočeského centra pro 
zdravotně postižené a seniory o.p.s. se 
nacházejí v bývalých okresních měs-

tech, a to v Českých Budějovicích, 
Českém Krumlově, Jindřichově 
Hradci, Písku, Prachaticích, Strako-
nicích a Táboře.

Ředitelkou je Hana Vlasáková
Více je na http://jczps.webnode.cz/
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GN-GALÉNŮV NADAČNÍ FOND – Jižní Čechy
HNUTÍ BŘEZOVÝ LÍSTEK

IČ: 271 91 524 
Kontakt: Jiří Riki Řeháček(8), člen ANNO JČK
Telefon: +420 728 511 557
E-mail: rehacek@outlook.cz
Skype: grafik.Taborsko

PŘEDSTAVUJEME

Nositelé Březových lístků jsou dob-
rovolným, neoficiálním a volným hnu-
tím - společenstvím lidí, kteří vytvářejí 
dětem a mládeži podmínky, prostře-
dí a programy pro hezké a prospěš-
né trávení jejich mimoškolního času 
- schůzkami, hrami, výpravami, tá-
bory, kroužky dovednosti. Pracují pro 
ně a s nimi v nejrůznějších zájmových 
organizacích - ve skautských, turis-
tických, pionýrských a mnoha dalších 
družinách, oddílech a skupinách orga-
nizací... V nich plní „své“ zákony, sliby 
a programy. Při tom vyznávají a svým 
svěřencům vštěpují a upevňují přesvěd-
čení, že jedním z nejdůležitějších prv-
ků života je pevné, chápavé a tolerantní 
přátelství. Na první straně propagační-
ho letáčku Březový lístek je proto zdů-
razněno: „Nešťastný je ten, kdo nemá 
přítele“. Propagátoři Březových lístků 
rozšiřují přátelství rozrůzněných přes 
pomyslné hranice působnosti jednotli-
vých společenství.

práce může podnítit i řadový člen ur-
čitého společenství, bez ohledu na svůj 
věk a funkci, i bez projednávání návrhu 
„nejvyšší složkou“ organizace. 

Proč účastníci Hnutí BL nečekají na 
pochvaly „shora“ a s rozvahou udělují 
svá ocenění „zdola“. Propracovaný sys-
tém udělování BL při tom brání udělo-
vatelské „samoobsluze“, nekolektivním 
postupům a nezdůvodněnému dosaho-
vání vyšších stupňů BL. 

Více na stránkách 
http://www.brezovylistek.cz/

Udělování Žlutých foglarovských 
kvítků nejlepším patronům školních ča-
sopisů.

Nositelé Březových lístků (dále jen 
BL) jsou přesvědčeni, že vedle všed-
ního poděkování či „poklepání na 
rameno“ je mimořádně významné 
a podněcující i slavnostnější oceňování 
osobních příkladů. V různých organi-
zacích k tomu slouží rozličné medaile, 
odznaky a vyznamenání. Jejich přizná-
vání má společný postup: jsou navrho-
vána, schvalována a udělována směrem 
„shora dolů“, se složitějším dodržová-
ním pravomocí a s potřebou určitého 
času. V dobrovolném Hnutí BL je pou-
žíván odlišný postup - ocenění výborné 

Otec Březových lísků Jan Šimáně - 
Galén na Bambiriádě v Táboře.

SDRUŽENÍ META je občanské 
sdružení v okrese Jindřichův Hradec, 
které pomáhá lidem, kteří se dostali do 
tíživé životní situace v důsledku zneu-
žívání návykových látek nebo závislos-
ti na nich.

Vyvíjí preventivní činnost pro děti 
a mládež v oblasti rizikového chování, 
pořádá osvětově vzdělávací programy 
pro žáky a studenty, jejich rodiče a pe-
dagogy.

V městech Jindřichův Hradec a Dači-
ce uskutečňuje Dny zdraví pro širokou 
veřejnost s nabídkou odborných služeb 
zdravého životního stylu.

Více je na http://www.osmeta.cz
Ředitelka sdružení 
a vedoucí prevence je Božena Havlová

Více je na http://www.icmtabor.cz/
vedoucím je Václav Pavlík
Informační centrum pro mládež je 

pracovištěm, které poskytuje mladým 
lidem, pracovníkům s mládeží a ostat-
ním bezplatné informace z oblastí 
vzdělávání, cestování, volného času, 
sociálně - patologických jevů, občan 
a společnost, mládež v EU, pracovních 
příležitostí a další. 

Je regionálním střediskem Evropské 
informační a poradenské služby pro 
mládež a pracovníky s mládeží EU-
RODESK.

Právě ICM Tábor bylo u zrodu ANNO 
JČK, Asociace pro podporu rozvoje In-
formačních center pro mládež v Čes-
ké republice, Táborské Bambiriády 
a Bambi, rozsáhlé publikační činnosti, 
jihočeské soutěže školních novin a ča-
sopisů apod. 


